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EGY VÁGYÁLOM LASSAN VALÓSÁG LESZ 
AVAGY 

GÉPESÍTÉS A FSZEK-BEN 

Évtizedek óta mániákusan hiszek abban, 
hogy könyvtárunk csak akkor tud megfelelő 
színvonalon szolgáltatni, ha lépést tartva 
a világgal nálunk is meghonosodik a számí-
tógép használata. 

Sokáig fájó -vagy inkább irigy?- szívvel 
olvastam, s 1979-ben saját szemmel is lát-
hattam, hogy a számítógépes állománynyil-
vántartás, dokumentumkölcsönzés milyen mér-
tékben gyorsítja s könnyíti meg a könyvtá-
rosok munkáját, hogyan emelheti a tájékoz-
tató munka színvonalát. 

Hiszek abban, hogy a dokumentumok eltu-
lajdonítása, csonkítása is ritkább lesz, 
ha az olvasó a könyvtárban azonnal kaphat 
másolatot egy-egy cikkről, könyvrészletről. 

S most úgy tűnik, hogy hálózatunk, ha 
lassan is, de már nemcsak ábrándozik, ha-
nem tudatosan kezdi kidolgozni az összehan-
golt gépesítési programját. 

Egyre több kerületben" működik már fény-
másoló, s egyre több könyvtár rendelkezik 
számítógéppel. Ki pályázat útján, ki a meg-
takarított vagy az önkormányzatoktól ka-
pott pénzen jutott a gépekhez, de szinte 
valamennyi kerületben megvan a törekvés a 
gépesítésre. 

A Számítógépesítési Osztály ez évben fe-
jezte be az Új Könyvek alapján az állomány 
jelentős részének feldolgozását és adatbázi-
sát eljuttatja azokba a könyvtárakba, ame-
lyek megfelelő kapacitású számítógéppel ren-
delkeznek. így még ebben az évben elkezdhet-
jük részben az új szerzemények feldolgozá-
sát, részben a régebbi állomány adaptálását 
a TEXTAR program segítségével. Ezzel a mun-
kával lényegében elkezdődik a KC új alapokra 
helyezése, mivel a KESZ számítógépébe már a 
könyvtárak tényleges állományán alapuló, 
karbantartott adatok kerülnek be folyamatosan. 
Ennek a nagyon munka- és időigényes folyamat-
nak eredményeként - mondhatnám melléktermé-
keként - egy új, megbízható KC tud majd gyors 
és pontos tájékoztatást nyújtani a hálózat, 
s ami nem mellékes, a Központ állományáról 
is! 

Elképzeléseink szerint az állományieldolgo-
zással együtt a. dokumentumokról vonalkódok 
is készülnének, s ezzel a számítógépes köl-
csönzési rendszer előkészítése is elkezdőd-
ne. 

* 

Június elején jöttek össze azok a könyv-
tárak, amelyek a közhasznú információs szol-



gáltatásukat is számítógép segítségével akar-
ják, ill. tudják megvalósítani. A központ és 
a hálózat jó együttműködésének talán iskola-
példája lehet ez az elképzelés, ha megvaló-
sul. S bízom abban, hogy megvalósul! A Köz-
hasznú Információs Szolgálat teljes számító-
gépes adatbázisát átadná a kerületeknek is, 
amelyek ezt saját adataikkal kiegészítve meg-
határozott időnként visszajuttatnák a köz-
pontba. A kerületi adatokkal összesített, s 
menetközben is karbantartott adatbázist is-
mét visszakapják a könyvtárak. így lényegé-
ben a város több pontján lehet szinte azo-
nos szinten ezt a nagyon fontos szolgálta-
tást nyújtani a lakosság számára. 

1990. decemberében több egységünk ka-
pott a postától modern VIDEOTEX készüléket. 
Elviekben csodálatés lenne, de...! Ez a 
Nyugaton már olyan jól működő szolgáltatás 
nálunk nemhogy gyerekcipőben, de tipegőben 
is alig jár! Ma még rendkívül kevés adat 
hívható le, s az is nagyon lassan. Egyrészt 
az adatbázis még nincs feltöltve - pl. a 
menetrenden is jelenleg dolgoznak -, más-
részt a telefonvonalak olyanok, amilyenek. 
Olyan apróságról nem is beszélve, hogy ha 
egyetlen telefonvonalát a könyvtár leköti 
a VIDEOTEX-szel, a könyvtár elérhetetlenné 
válik telefonon. De bízzunk abban, hogy ta-
lán előbb-utóbb javul ez a helyzet, s akkor 

ez nálunk is olyan jelentős szolgáltatás 
lehet, amelyről a kezdeti nehézségek miatt 
nem szabad lemondani. 

Ki gondolta volna akár 1-2 évvel ezelőtt 
is, hogy olyan megállapodás születhet a ke-
rületek és a központ között, amelynek értel-
mében az olvasók számára az igényelt folyó-
iratcikkek másolatát akár azonnal eljuttat-
ják FAX-on azokba a könyvtárakba, amelyek 
rendelkeznek ezzel a berendezéssel, vagy 
48 órán belül a fénymásolatot a legtávolab-
bi fiókkönyvtárba is. Ezzel a könyvtárakban 
jelentős raktározási kapacitás szabadulhat 
fel, mivel az olyan inkurrens folyóiratok-
tól megszabadulhatunk, amelyeket a központ 
funkciója miatt gyűjt. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a jelenle-
gi gazdasági helyzet nem alkalmas arra, 
hogy nagy, szárnyaló elképzeléseket való-
sítsunk meg. De ezek az apró, összehangolt 
lépések is előre visznek. Egyetlen lehető-
séget sem szabad elmulasztani! Ha a meglé-
vő szellemi- és gazdasági lehetőségeinkkel 
okosan gazdálkodunk, egyszer talán felzár-
kózhatunk ezen a területen is a világ él-
vonalához. Addig is elengedhetetlenül szük-
ségesnek tartanám, hogy munkatársainkat fel-
készítsük a modern technikai eszközök, in-
formációközvetítő berendezések használatá-
ra. 

Weisz Sándorné 

A SZEREP VÁLASZTOTT KI ENGEM 

Interjú Kovács Évával 

Sokszor azt hisszük, hogy a könyvtáron 
belül az információk akadozva terjednek, 
máskor viszont csodálkozunk, hogy percek 
alatt ismertté válik egy valóságos, de nem 
egyszer csak vélt kijelentés, esemény. A 
hír, hogy a KESZ új vezetőjét kinevezték; 
futótűzként terjedt, de hogy ki is valójá-
ban ez a K o v á c s É v a ( azt keve-
sebben tudják, mint hittük volna. 

* 

-Egy vallomással kezdem: nekem Te arról 
vagy nevezetes, hogy soha rendezetlenül, 
kócosan nem láttalak, el sem tudom képzel-
ni, hogy "kiess a cipődből". Azonkívül en-
gem egyáltalán nem lepett meg a kinevezésed. 
Bár erről a kinevezésről azért bővebben kell 
szólni. Mi benne a különleges tehát? 
-Mindössze az, hogy a KESZ vezetését csak 

úgy vállaltam el, hogy mellette megtartot-
tam a csepeli munkakörömet is. 
-Mondd, neked jutott eszedbe, hogy vállal-

kozz erre vagy másnak? 
-Nekem eszem ágában sem volt. A szerep vá-

lasztott ki engem,és nem én a szerepet. Húsz 
éve dolgozom a könyvtárnál, és mindig csak 
Csepelen voltam. 1976 óta vagyok könyvtár-
vezető, 1978 óta a főkönyvtáré. 
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-Nem tudsz elszakadni Csepeltől, vagy nem 
is akarsz? Van még itt teendőd? 
-Sem nem tudok, sem nem akarok. Ez az a 

kerület, ahol az elmúlt években a legtöbb 
új könyvtár épült és ebben mind résztvehet-
tem, három könyvtárat rendeztünk be. Mind-
ezt a helyi tanáccsal közösen; velük akkor 
is jó volt, és ma is nagyon jó a kapcsola-
tom. 
-Tehát, ha terveztél, Csepelről gondolkod-

tál? 
-Természetesen. Most éppen kávéházat ter-

veztünk Csepel közepére. 
-Hogy jött szóba a KESZ? 
-Csak úgy, mint minden más kerületben, 

beszélgettünk róla, hogy milyen központi 
ellátást szeretnénk. 
-Nos, milyent? 
-Elsősorban olyant, amely mellett valóban 

beosztható a szűkös beszerzési keret és le-
het számítani rá, hogy a KESZ vasáról helyet-
tünk. Olyant, ami mindig előtte jár egy ki-
csit a mindennapoknak. De voltak gondolataim 
a munka megszervezésével kapcsolatban is,és 
ezeket egy beszélgetésben elmondtam Gujgiczer 
Irénnek. 



-Természetesen azonnal megkért, hogy vál-
lald el a vezetést. 
-Nem azonnal és nem ő, de nemsokára való-

ban megkerestek. 
-Nem vagy időhúzó típus úgy látom, mert 

pár hete, pontosabban hat hete történt mind-
ez, és a KESZ-re nem lehet ráismerni. 
-Valóban, igent mondtam, megtartottam he-

ti két napi ott tartózkodással a kerület ve-
zetését és egy éves szerződéssel elvállal-
tam a KESZ-t. 

-Mi az, ami ekkora lendületet adott, hogy 
egy perc alatt átalakítottátok a helyisége-
ket? 

-Az, hogy méltatlanul rossz munkakörülmé-
nyeket találtam, hogy az ésszerűség azt dik-
tálta, hogy az olvasószolgálat az emeletről 
költözzön a raktárral egy szintre, hogy a 
videósok tágas, jól világított helyiségben 
dolgozzanak. Május elseje óta itt falat bon-
tottak, festettek, költöztek. Ezzel lerövi-
dül a hívásokat követő keresések ideje, nem 
kell mondani, hogy e g y telefonvonal mel-
lett ez mit jelent a hívó félnek. És megkí-
méljük az emeletmászástól a munkatársakat 
is. 
-Mondd, milyennek találtad őket, mert én, 

mint használó, a kerületből, a központból, 
szóval én el vagyok bűvölve tőlük. Remélem 
nem nagyon sugallt a kérdés... 

-De az, de én is csak a legjobbakat tudom 
mondani, velük itt mindent meg lehet csinál-
ni. És nincs kevés dolgunk. 

-No vegyük sorjába, mi az amit örököltél, 
és mit találtál ki te a jövőre nézve? 
-Lesz még egy sor ésszerűsítési feladat, 

a törzslapok összeosztása, a raktári állo-
mány besorolása egy egységes betűrendbe. 
Az erkély, mert hogy a KESZ egy kiszuperált 
moziban működik, beépítése, hogy legyen egy 
világos és tágas helyiség a számítógépesí-
téshez. 

Athena 362 

-Stop, innen folytasd. Mit, miért és ho-
gyan akarnak számítógépre vinni a KESZ-ben? 
Csak nem ezt a száz forrásból táplálkozó, 
tehát szükségszerűen sok hibát tartalmazó 
központi címjegyzéket? 
-Nem,szó sincs erről,a KESZ állományát 

visszük majd gépre, és ha majd a nagyobb 
kerületi könyvtárak állománya is gépen lesz, 
akkor egyszerű lemezcserével lesz egy hasz-
nálható lelőhely jegyzékünk. Tehát gépen a 
hálózat új beszerzései lesznek, a manuális 
feldolgozás csak addig folyik párhuzamosan, 
amíg a gépesítés általános nem lesz. Egyéb-
ként a gépesítés más szolgáltatások éssze-
rűsítését is lehetővé teszi majd. Ha a Köz-
pontban elkészül a folyóiratok gépi nyil-
vántartása^ akkor nem lesz szükség arra, 
hogy a hálózatban őrizzük a folyóiratok ré-
gebbi példányait, elegendő lesz a központ-
tól megkérni a keresett cikk másolatát és a 
KESZ vállalja a házhoz szállítást, 24-48 
órán belül. 
-Ez már ket olyan alapvető szerkezeti 

átállás, hogy újra megkérdezem mennyi idő-
re is vállaltad ezt a munkát? 
-Egy évre és ehhez tartom is magam, de 

középtávon az ember nem órával a kézben ter-
vez . 

-Látom rajtad, hogy ez még nem minden, 
mi van még a tarsolyodban? 

-Nem minden az én ideám, már készen várt 
egy sor öolet, pl. a szállítás átszervezé-
se. Megtartunk egy motoros futárt és alkal-
mazunk egy autós kollégát, reméljük, ezzel 
gyorsul és bővül a szolgáltatásunk, mert 
mind a hangoskönyvnél, mind a számítógépes 
kazettáknál jelentős számbeli növekedésre 
lesz szükség, és ha ily módon nő a forgalom, 
akkor növekedni kell a szállítási kapaci-
tásnak is. Szeptembertől az egyéb munkákat 
is át kell szervezni. Állandó raktáros kell 
és nagy szükség van egy adminisztrátorra. 

Achil leus 415 



-Mondd miből, mert bővítésről nem igen 
lehet szó. 
-A KESZ bértömegéből kell kimunkálnom. 

De az eddigi vezetői fizetés és az én bé-
rem közötti különbség nem kevés. 
-Akartam kérdezni, hogy mindezt mennyi-

ért vállaltad. 
-A főkönyvtárigazgatói bérem + 12.000 Ft. 
-Mit kell ezért elvégezned, mi van a mun-

kaköri leírásodban? 
-Nincs leírás, szerződés van, el kell lát-

nom a KESZ vezetését. Könyvestül, videóstul. 
# 

-Apropó, video; a XXI. kerület tudtommal 
nincs benne a központi ellátó rendszerben. 
Nincs tudathasadásod? 

-Nincs, mert első perctől arra törekedtem, 
hogy ne keverjem össze a KESZ-t Csepellel, 
így engedtek el a munkatársaim. De most 
más szemmel nézem az ellátást, kívülről nem 
bíztam ennyire benne. Tervbe vettük, hogy 
gondolunk a hálózaton kívüliek elfekvő kész-
letére is, igyekszünk megszabadítani őket a 
ballaszttól, természetesen csak akkor, ha 
igénylik. Mint csepeli maradok önálló, de 
mint keszes továbbra is ügyelek a szolgálat 
hibátlan működésére. 

-Látom, pályázatokat fogalmazol Csepelnek, 
és a KESZ-nek is. 
-Igen, mert Csepelen is szeretnénk új dol-

gokat bevezetni, pl. mentáihigiéniás szol-
gálatot a drogos fiataloknak, a KESZ-nek 
pedig legalább a hangoskönyvre valót szeret-
nénk pályázati úton elnyerni. 
Kell ide is pénz, mert itt nincs meg a he-
lyi önkormányzati háttér, ami a XXI. kerü-

letben nagyon jelentős volt. Részesülnünk 
kell előbb-utóbb a nyereségből is, hiszen 
nem kis szerepünk van benne. Jelenleg nincs 
a költségvetésben feltüntetve sem a posta-
költségünk, se a kötészeti keretünk, nem tu-
dom, hogy van-e propaganda költségre pénzem, 
esetleg alkalmi munkabérre, ez nincs külön 
kiszámítva, ahogy a kerületeknél megvan. 
-Mikor voltál utoljára Csepelen? 
-Tegnap. A hétfő mindig is az én napom 

volt, akkor veszek részt az olvasószolgálat-
ban, tegnap 240-en voltak. 

-Elképzelhetőnek tartod, hogy a KESZ mel-
lett Csepel is működik úgy, mint eddig? 
-Csak ezzel a kollektívával tudom ezt meg-

tenni. Csepel mára egy bejáratott üzem, ren-
geteg munka van mögötte, sok, személyemet 
érintő kemény megállapítás, kétségtelen, 
hogy nem mindenkivel tudok együtt dolgozni, 
illetve nem mindenki tud velem, de ezzel a 
társasággal, akik Csepelen vannak,már min-
den megy, az új munkatársaim pedig fantasz-
tikusak és ma már én se nézem 8 óra 5 
perckor az órámat. 
Én független vagyok, mástól nem várhatom el 
ezt az intenzitást, bár a környezetemben már 
mindenki tudja, hogy, ha munka van, akkor 
mindenki a fedélzetre, én viszont már magam-
tól észre veszem a szélcsendes időszakot. 
Azt várom el, hogy mindenki sajátmagához ké-
pest hozza a maximumot. 

-Mivel pihened ki magad és mikor? 
-Hétvégeken és a kertemben. 

Az interjút készítette: 
Havas Katalin 

LÁTOGATÓINK ÍRTÁK 

A Széchenyi emlékkiállítás vendégkönyvéből 

"Itt (ma is!) teremteni, alkotni kell!" 
* * * 

"A szellem erejét és a tenniakarást, és a 
tudásvágyat kellene visszahozni. Ismerni 
és tisztelni az 'ősöket' - tanulni Tőlük. 
Van mit. Köszönöm, hogy itt lehettem." 

* * * 

"Nézzék, általában elegem van a reformkor 
nagyjaiból, Széchenyiből is. Szeretném, ha 
egyszer egy kiállítás róluk újból felkelte-
né az érdeklődésemet. Majd legközelebb. Min-
den jót kíván..." 

* * * 

"A 'legnagyobb magyar' hogy érzi magát 'oda-
át '? A HITEL, a VILÁG, a STÁDIUM a magyar-
nak antikvárkönyv. Vajha megírta volna egy 
'A magyar középosztály pacificatója Magyar-
országon' c. receptgyűjteményt - nagyobb ha-
szonnal forgathatnánk. /AZÁM - HAZÁM/" 

"Táncsics szerint a 'grófnak' csak passzió-
ja vala a nemzet ügye, a függetlenségig nem 
tudott maga eljutni." 

* * * 

"Remek, csodálatos! Kár, hogy a nagy alakú 
2 térképet magasra helyezték, így nem lát-
ható!" 

* * * 

"Magyarok maradunk, ha a legnagyobb magyar 
hitét, nemzeti öntudatát követjük, éljük!" 

* * * 

"Kérjük, a kiállítás anyagát könnyen elké-
szíthető, könnyen kezelhető füzetben (map-
pában) adják közre, pl. általános iskolás 
diákok (a jövő!) kezébe!" 

* * * 

Köszönettel kell adóznom hatalmas életművem 
e tsekély bémutattatásának. Vajha népem szí-



vébe vésné éltem munkáját, 's tettiben to-
vább alkotandá önnönmagamat. "Széles a vi-
lág, még szélesebb az élet'. Gróf Széchenyi 
István." 

* * * 

"Nagyon értékes és ismeretbővítő a nagy gond-
dal és látható szeretettel kiállított Szé-
chenyi anyag ! Sajnálatos viszont egyes aláí-
rók tudatlansága és ízléstelensége. Még ma 
sem értük el a Széchenyi által kitűzött célt 
a műveltség és kultúra terén!" 

* * * 

"Mann müsste dieses historische Gebäude 
renovieren!" /Fel kéne újítani ezt a tör-
ténelmi épületet!/ 

* * * 

"Nagyon igaz. Ahelyett, hogy állandóan min-
dent átalakítanak." 

* * * 

"Köszönjük a szép, emlékezetes tárlatveze-
tést." ... ált. isk. 8. osztály 

* * * 

"Az alkotásokkal teli, gyönyörű életút és 
nemes alázat, mellyel a nemzetet szolgálta 
- számunkra, kései utódokra nézve is intő 
példa! Valószínűleg sohasem lehetett volna 
kérdés Széchenyi és Kossuth vitájában -
kell-e nekünk Expo?" 

* * * 

"Nagyon nívós, nagy gonddal összeállított 
kiállítás." 

* * * 

"Ez a kiállítás?" 
* * * 

"imádom Széchenyit! A legszuperebb ember a 
magyarok közül! Kár, hogy nem élhettem ak-
kor, amikor ő..." 

* * * 

"Igen, Széchenyi kellene, nem ezek a senki-
háziak a kormányban és az ellenzékben...." 

* * * 

"EZ MAGÁNÜGY!" 
* * * 

"Az Antall-kormány JÓ!" 
XXX 

"Itt állván, nézvén e remek sikeredéssel al-
kotott képes, keretes, színes, érdekes kép-
montázsokat, Széchenyi egy idézete jut eszem-
be: "Mert ime hibázom biztul a magyart, s er-
re hasonlag vérembeli hűség és szilárd aka-
rat jogosít." 

* * * 

"A kiállítás szép, az ember Magyarországon 
érzi magát." 

* * * 

/A válogató utószava: Meglepő olvasmány ez 
a vendégkönyv. Ki gondolná, hogy egy kiállí-
tás ennyiféle indulatot vált ki a patétikus 
elragadtatástól a fiatalos /és üdén gonosz-
kodó/ stílparódián át a nyers cinizmusig. 
Tanulságos olvasmány mindenki számára, aki 
a kultúra közvetítésére vállalkozik. K.S./ 



TRIPTICHON 

Incidens 

Én nem is tudom, de hozzánk, ide a 
IV. kerületbe rengetegen járnak a könyvtár-
ba. Pedig nagy böhöm könyvtár lennénk, olyan 
"lézengeni benne" való inkább,... mégis. Ol-
vasó, látogató, kölcsönző,... Na. Ez nem di-
csekvés, - bosszúság, meg öröm is egyszerre. 

De most nem is erről akarok beszélni 
igazán, hanem arról a múltkori esetről, ami 
azóta is eszembe-eszembe jut. 

Kavarog a délutáni forgalom, - olyan 
négytől hatig van a dandárja -, könyékkel 
megtaszítjuk néha egymást, szűkös a hely 
ilyenkor a kölcsönző pultban is a sürgés-
forgásban. Jut eszembe: hetekkel előbb igé-
nyeltünk mi a bútorraktárból még egy köl-
csönző asztalt, ígéretet is kaptunk, hogy a 
következő szállításnál... Azóta hány szál-
lítás is elkövetkezett!? No jó, semmi. Ezt 
majd máskor. 

Nyílik az ajtó, - egy ajtónyitásban 
annyi benne van!, külön természetrajza van 
az ajtók nyitásának -, de ez a mi ajtónk 
most nem hogy nyílott: felcsapódott. Sodró 
léptekkel az előtérből berohamoz egy férfi, 
öltönyösen, csapzottan. A szemében valami 
újjongás, ahogy körbenéz mintha számba akar-
na venni minket, mintha bizonyosnak akarná 
tudni, hogy mindannyian megvagyunk, mi, va-
lamennyien, akik most éppen itt tartózko-
dunk; az ő vágyott kompániája. 

Egy lélegzetnyi szünet, aztán elemi 
erővel, feltartóztathatatlanul kiszakad be-
lőle a hír: 

- Fiam született! Megszületett a fiam! 
Karját a magasba vágja, fordul, s már 

viharzik el, át az előtéren, a nyitott aj-
tón keresztül. 

Állunk, nézünk egymásra szemünkben a 
kérdéssel: Láttad? Te is láttad? Hallottad? 

Hát ennyi. Mármint ennyi a történet. 
Ezt akartam csak elmondani, hogy bejött hoz-
zánk egy férfi, ránk kiáltotta a "jó hírt", 
az "evangéliumot", ránk kiáltotta mint egy 
istenbizonyítékot, mint egy pogány átkot. 
Aztán lassan helyreállt a dolgok megszokott, 
köznapi belső méltósága, külső rendje. 

Alkalom beszélgetésre 

Szalad a kolléganőm: "Karcsi! Gyere csak!, 
Te vagy a főnök! Tudod, a Mariann szabadsá-
gon van. Jött itt egy öreg, valami könyvet 
akar kitîlttatni a kölcsönzésből, mert obsz-
cén, vagy mittudomén. Gyere már, beszélj ve-
le!" 

Kelletlenül otthagyom a törlési listát, 
pedig az sem nekem való, megyek; most majd 
a "főnök" eligazítja a dolgokat. 

Találkozom a felszólamlóval, - mit mond-
jak? Tipikus öregúr, öltöny, békebeli, ő-
szes, de frissen nyírt bajusz, sétabot!, 
kicsit roggyant, ám amúgy reverens tartás. 

Kezelés, bemutatkozás. Beinvitálom az ol-
vasóba. Helyet mutatok, öreges eleganciával 
leül egy fotelba. Szembe leülök én is. 

Kezdi mindjárt a mondandóját: "Uram! Itt 
van ez a könyv. Ez egy skandallum!" Megeme-
li a kötetet, (lopva-hirtelen leolvasom a 
borítóját) James Joyce: Ulysses. "Olvasson 
csak bele, itt a 830. oldalon! Hát ez va-
lami förtelem. Ilyen irományt bűn lenne az 
ifjúság! kezébe adni". 

Átveszem a könyvet, olvasom az ominózus, 
köröméllel bejelölt szakaszt: "Végigcsókol-
ta popójának pomponpuha kupoláit, mindkét 
kitelt féltekét, a bokros gazbarázdát, 
dinnyegőzben csakcsókosan csiklandozva". 

Rezzenetlen arccal feltekintek. Az öreg-
úr nekilódul: "No látja ezt? Ilyen idiómá-
kat elültetni az ifjúság gondolkodásában: 
végzetes bűn! Megbocsáthatatlan vétek! -
Egyetért?" 

Kapirgálok az orrnyergemen, - valami 
eszembe jut. 

- Tegyünk egy próbát! - jövök elő a far-
bával, előrelapozok a könyvben. Elkezdem 
fennhangon olvasni a legelejét: "Szertar-
tásosan jött lefelé a lépcsőkilépőről a da-
gadt Buck Mulligam, kezében szappanos tál, 
rajta keresztben tükör és borotva. Sárga 
fürdőköpenyét, oldott övvel, hintázó hajna-
li szellő emelgette a magasba háta mögött. 
Ég felé nyújtotta a tálat és rázendített: 
- Introibo ad altare Dei!" 

Itt félbeszakítom, felnézek; milyen a 
hatás? Nem csalódtara az öreg Joyce-ban, 



jó urbánus, ahogy bekezd. Látom, ennyi még 
kevés lesz megtámogatni, amit mondani készü-
lök, hát lapozok. Valami nehéz latinost ke-
resek, "skippingelem" a sorokat; kulcssza-
vakat, orientáló szövegtesteket kutatok; 
valami ilyesmit akar jelenteni ez a szó: 
"A gyorsolvasás programozott tankönyve" 
szerint, (Dr. Dezső Zsigmondné, Bp. 1974, 
Közgazd.-i és Jogi Kiad. 347 pagina, 25 cm. 
49 Ft.), találok is mindjárt alkalmasnak 
látszót, a következő oldalon. Olvasom, mint 
előbb: "Epl oinopa ponton. Ó, Dedalus, a 
görög!" Hoppá! - hőkölök meg egy pillanat-
ra. Hiszen ez nem egészen latin! Csak ne, 
csak ne most a privátim reflexiók! - Foly-
tatom: "Megtanítlak görögül. Eredetiben 
kell olvasnod. Thalatta! Thalatta!" 

Hirtelen elhallgatok, jelezve, hogy ed-
dig a demonstrandum, s már mondom is egy 
áspiskígyó hízelkedésével a csapda-szava-
kat: - Látja, uram?! Ha valaki elkezd egy 
ilyen megsodort szöveget, és végiggyúrja 
a 830. oldalig; hát nem gondolja, hogy az 
már tudhat mégegyebeket is? 

Rám néz, cinkosán csipent a szemével. 
Közelebb hajol, súgja:"Tudja mit?! Én se 
olvastam el, csak úgy átabotában. Meg hát 
ez a fertő ott, megakasztott. Felháborí-
tott!... Persze értem én: mit akar ön mon-
dani. És szavamra; igaza van! tényleg, ez 
csak ahhoz jut el, aki érti már a csíziót. 
Még úgyabbul ám! Igaz-e?" 

Nem válaszolok, csak megbiccentem a fe-
jem. Majdnem mindent kimondott helyettem. 
Mindjárt folytatja is, csak valahogy válto-
zik a hangja: "Tudja, azért jó hogy megbe-
szélgettük. Én már több mint egy éve egye-
dül vagyok. Elment az én kedves feleségem. 
Isten nyugosztalja!" - Hallgat egy sort, 
egészen halkan folytatja: "Nagyon keserves 
így nekem. Nincsen emberfia, akivel jó szót 
válthatnék. így van ez bizony, ha az idő el-
jár!" - ennyit mond, s kezet nyújt még bú-
csúzóra. Elkísérem a kijáratig. Ott eltűnik, 
mint a múlt ködlovagja. 

* * * 

Én visszakotródtam a törlési listámhoz. 
Magamban morfondíroztam: Mi van, ha a "csa-
ládi kettő"-be téved? Ott tartjuk az "eroti-
kusakat". 

Magánérdekül?) 

Találkoztam egy földimmel. Itt a könyv-
tárban. Terca nénivel. Nem hazudok; túl 
van a kilencvenen. Megismertük egymást. 
Most a fiánál lakik, itt Újpesten valahol. 
Az "ottani" háza leroskadt, málik, gaz ver-
te fel az udvart, meg árvacsalán. Múltkor 
otthonjártamban láttam is, de Neki nem mond-
tam azért. 

Mindjárt jól legorombított: "Ott voltál 
te is a temetésen, te kiugrott katonatiszt! 
Olyan sose leszel, mint nagyapád! Ahogy tu-
dott az feszíteni a homokfutón?!" - ennyit 
mondott. Azt an jött hozza valami, akarom 
mondani; valami késztetése támadt, (zavart 
már szegény) és köszönés nélkül otthagyott. 
- De egy "madelainet" belemártott a "teá-
ba." 

* * * 

Akkor most mondok egyet Terca néniről. 
A második szomszédban lakott.Feketére évő-
dött vénasszony volt, amióta csak ismertem. 

'80-ban meghalt a lánya. Hollandiában. 
'56-os. Autószerencsétlenség. 

Azt mondta: "...másnak nagyob baja is 
van!" 

Ezt azóta se értem. 
* * * 

Rossz köszvényes ujját egyszer rám emel-
te. Loptam a ribizlijét. "Meglásd, elvisz 
a rézfaszú bagoly!" - fenyegetett. 

Ez hatott, mert estenet odahallott tény-
leg a toronyból a bagolyhuhogás. 

Már nagyon elesett volt, hallottam apám-
nak panaszkodni: "Te Bálint! Ez a bagoly ér-
tem van itt a toronyban. Minden este hango-
sabbat rikolt." 

A meszes agynak - emlékszem - nem kerül-
között már apámtól se hirtelen válasz. 

Itt van előttem, ahogy ingatta akkor 
ide-oda a fejét. 

* * * 



A ribizlire persze máskor is visszacsá-
bultam. Egyszer odaszúrva találtam egy táb-
lát, ráírva ágas, elmosódott betűkkel: "Is-
ten mindent lát!" 

Ettem a ribizliből, de visszajárt mindig 
a szemem a táblára. 

Barnulatkor visszalopództam. Odaírtam 
én is a magamét. így visszagondolva, milyen 
rikítón árulkodtak rám azok a betűk: "De 
nem mondja el!" 

Most látom, hogy túlszaladt ez a dolog. 
Már nem egyet, de hármat is elmondtam Ter-
ca néniről. Vagy magamról? - Van ilyen. Már 
csak magának is elmond néha ezt-azt az em-
ber. Aztán közelengedi, vagy elhessenti a 
rezignációt, de valahol mégis tudomásul ve-
szi, hogy így rakódnak, lapolódnak a dol-
gok - egymásra. 

Koncz Károly 

MŰHELY 
HASZNOS KÉZIKÖNYVEK 

Szemlénket B á n h e g y i G y u l á -
n énak, a Híradó legutóbbi számában közölt 
"Százezer márka könyvre" c. írásához kap-
csolódva közöljük, őt idézve: "Arra töre-
kedtünk, hogy olyan dokumentumok beszerzé-
sére fordítsuk a V o l k s w a g e n -
a l a p í t v á n y adományát, amelyekre 
a "normál" költségvetésből nem lenne lehe-
tőségünk." Nos, ilymódon sikerült gazdagod-
nunk - többek között - egy rendkívül szín-
vonalas, a jelenleg működő nemzetközi szer-
vezeteket terjedelmesebben feltáró lexikon-

1990/91 
nal: Y e a r b o o k o f i n t e r n a -
t i o n a l o r g a n i z a t i o n s 
1990/91. Legutóbbi kiadása, mely könyvtá-
runkban is megtalálható, 1977-ből való, te-
hát a nemzetközi szervezetek gyakori átala-
kulásai, megszűnései miatt az eltelt 15 év 
alatt igen csak elavult. Az új három köte-
tes (27. kiadás) több, mint 5000 oldalnyi 
anyag az öt kontinens nemzetközi szerveze-
teire vonatkozó legfrissebb irodalmat tar-
talmazza. Ismerteti az összes nemzetközi 
szervezetre vonatkozó leglényegesebb adato-
kat, (a szervezet megalakulása, célja, ösz-
szetétele, feladat- és hatásköre, a tagál-
lamokkal kapcsolatos legfontosabb adatok). 
A nemzetközi szervezetek szakadatlanul nö-
vekvő, bonyolult szövevénye a könyv gazdag 
mutatórendszerének segítségével könnyen át-
tekinthető. Nélkülözhetetlen gyorsinformá-
ciós eszköz a kutatók, érdeklődők, valamint 
más könyvtárak számára. 
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A társadalomtudomány egy másik terüle-
tét feltáró új lexikonunk a T h e i n -
t e r n a t i o n a l d i r e c t o r y 
o f g o v e r n m e n t . A nemzetközi kor-
mányzati ismeretek tára a legfrissebb, 
1990 —es adatokat tartalmazza. Manapság ez 
a téma már nemcsak a szűk szakmai elitet, 
hanem a laikusokat is érdekli. A könyv át-
tekintést nyújt a világ valamennyi országá-
nak a kormányzati, államigazgatási szervei-
ről. Teljeskörűen mutatja be a minisztéri-
umokat, külön részt szentel az államfők, 
valamint a törvényhozó testületek bemutatá-
sának. 

Jelenleg gazdasági körülményeink között, 
különös tekintettel a gyors változásokra, 
legfőbb ideje volt, hogy állományunk kiegé-
szüljön egy igazán korszerű, külföldi közgaz-
dasági lexikonnal,eleget téve a megváltozott 
olvasói igényeknek. Az 1987-ben kiadott ha-
zai Közgazdasági Kislexikon mellett impozáns 
és fölöttébb hasznos kiadvány az új Palgrave 
féle közgazdasági lexikon a T h e n e w 
P a l g r a v e a d i c t i o n a r y 
o f e c o n o m i c s . A vaskos, négy kö-
tetből álló mű az 1987-es kiadás második 
utánnyomása. 



Sajátos rendeltetésű könyvet vesz kezébe 
a gazdaság berkeiben tájékozódni kívánó ol-
vasó, több, mint egy szokásos lexikon foga-
lomgyűjteménye, mert a közgazdasági tudomá-
nyok valamennyi ágát bemutatja, sajátos el-
rendezésben. nem csupán egy-egy fogalom rö-
vid leírását, meghatározását adja, hanem fo-
galomcsoportokét. Többszáz tudós közgazdász 
közreműködésével készült a könyv. 

A közel 2000 címszó a közgazdaságtudomány 
fogalmainak elméleti és gyakorlati alkalma-
zásához nyújtja a legfrissebb információkat. 
Részletes tárgymutató segít a címszavak közöt-
ti eligazodásban. Egy-egy fogalmat teljesség-
gel körüljár, bemutatja a múltját, jelen ér-
telmezését és felvázolja jövőbeni perspektí-
váit is. A könyv természetesen tartalmazza a 
híres közgazdászok munkásságát. A további 
részletesebb tanulmányozást elősegítendő, 
minden címszót bibliográfia követ. A könyv 
ismeretanyaga egyaránt felhasználható a gya-
korlati gazdasági életben éppúgy, mint a ku-
tatásban és az oktatás különböző területein. 
Lépést tart a közgazdaságnak különösen az 
utóbbi években felgyorsult tempójával. Nap-
rakész információkat tartalmaz. 

A könyvtárosoknak szinte be sem kell mu-
tatni a W o r l d o f l e a r n i n g 
új kötetét. Közismert, hogy áttekintést 
nyújt a világ felsőoktatási intézményeiről, 
kutatóintézeteiről, a könyvtárakról, levél-
tárakról, múzeumokról. "Legfrissebb" köte-
tünk öt éves volt. Az alapítványnak köszön-
hető, hogy szert tudtunk tenni a legutolsó, 
1990-es kiadásra. Ez a kiadvány amellett, 
hogy széles körű érdeklődés kielégítésre 
szánt referensz munka, ma már nélkülözhe-
tetlen segédeszköz a külföldön tanulni vá-
gyók, ösztöndíjasok, pályázók, posztgradu-
ális képzésre jelentkezők számára is. 

Fülöp Júlia 

Keresett már ön, kedves Olvasó, ábrázo-
lást a görög-római mitológia valamelyik 
személyéről vagy eseményéről? Ha igen, kü-
lönösen értékelni fogja azt a monumentális 
lexikon-sort, mely a L e x i c o n 
i c o n o g r a p h i c u m m y t h o -
l o g i a e c l a s s i c a e (LIMC) ne-
vet viseli, nemzetközi vállalkozásként Zü-
richben és Münchenben jelenik meg, s méreg-
drága kötetei (eddig 4x2 kötet a H betűig) 
a Volkswagen alapítvány nagylelkű gesztusa 
nélkül aligha lennének ott a Szabó Ervin 
téri könyvtár polcán. De szerencsénkre ott 
vannak, és segítségükkel az antik mitoló-
gia ábrázolás bármelyik részterületébe be-
pillanthatunk. Például bármely mitológiai 
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hősről ill. a hős életének bármely esemé-
nyéről megtudhatjuk, hogy a világ melyik 
múzeumában milyen antik ábrázolása talál-
ható, s minden második kötet magukat a ké-
peket tartalmazza jó minőségű fotókon. (A 
szöveges kötetekben csak grafikus ábrázo-
lások találhatók.) 

Vegyünk egy példát! Ha valakinek Akhil-
leusz és Hektor párviadalának ábrázolásá-
ra van szüksége, az "ACHILLEUS" címszónál 
huszonkilenc tematikus csoportra bontva 
találja a hős életének valamennyi mozzana-
tát, s a mutató számok alapján rátalál az 
ábrákat tartalmazó kötetben a párharc 25 
korabeli illusztrációjának fotójára (váza-
képek, domborművek, érmék(szobrok), sőt az 
"Akhijleusz Hektor holttestével" témakörből 
újabb 67 képet is talál. 

S mindezt gazdagon dokumentálva! A lexi-
kon segítségével a legigényesebb kérdező 
is kielégítő választ kaphat, a nemzetközi 
filológia mai legjobb szintjén. 

(K.S.) 
E számunk illusztrációi a Lexicon iconog-
raphicum mythologiae classicae rajzaiból 
valók. 



NYÍLT TÉR 

Válasz Maruszki József szb titkár 
„Szakszervezeti töprengések" c. cikkére 

Elöljáróban szeretnénk leszögezni, hogy 
a cikk címe és tartalma kissé ellentmondá-
sos. Ha a kettőt szintézisbe akarnánk hoz-
ni, akkor az valahogy így hangozhatna: "A 
KKDSZ részéről némi /enyhe/ önkritika ürü-
gyén támadás a TDDSZ és az IT ellen". 

Az alábbiakban - lényegtelen apróságok-
tól eltekintve - pontról pontra egyértelmű-
vé kívánjuk tenni véleményünket. 

1. "Intézményi érdekegyeztető tanács" 
/IÉT/ ha nem is ezzel az elnevezéssel, de 
ugyanebben a körben /KKDSZ, TDDSZ, IT, 
Munkáltató/ évek óta rendszeresen működik. 
A KKDSZ /ill. jogelődje/, valamint a másik 
két szervezet tagjai számára az IÉT megala-
kulása előtt tökéletesen világos, egyértel-
mű és elfogadott volt, hogy ezen a terüle-
ten esetleg alapvető érdekkülönbségek avagy 
/főleg/ nézetkülönbségek merülhetnek fel. 
Az e körben létrejött egyeztetés alapvető 
célja, hogy egymás véleményét tiszteletben 
tartva, rugalmas - ámde nem elvtelen! -
megegyezések jöhessenek létre. 

2. A TDDSZ és az IT tagságának közös vé-
leménye alapján egyáltalán nem küzdünk "szü-
letési hibákkal", sőt! Fejlődésünket egyre 
célratörőbbnek és a jövőre nézve hatékonyabb-
nak tartjuk. 

3. A KKDSZ belső szervezetét illető ön-
kritikához nem kívánunk részletesebben hoz-
zászólni, de a történelmi tények és a jelen 
gyakorlat számunkra egyértelműen bizonyít-
ják, hogy ez a szervezet "születési hibák-
kal" is küzd, és mindmáig nem volt képes a 
megújulásra, a tagság valódi és következe-
tes érdekvédelmére. 

4. Lehet, hogy a TDDSZ megalakulásakor 
"politikus, ellenzéki és erőteljesen ideo-
logikus volt." De a megalakulás óta eltelt 
három esztendő ország-világ előtt bizonyí-
totta, hogy erőteljesen megerősödött a po-
litikus vonal, ellenzékiség tekintetében a 
józan helyzetmegítélés, az ideologikus von-
zatokat pedig határozottan háttérbe szorí-
totta az egyre aktívabb, dinamikusabb és 

célratörőbb érdekvédelem. Szereptévesztés-
sel nem küszködünk, "szakmai kontroll" nem 
kívánunk lenni. Mármint abban az értelem-
ben, amit ez a megfogalmazás így sejtet. 
Viszont határozottan harcolunk azért, hogy 
az érdekvédelmet ne csupán a napi, helyi 
gyakorlatban érvényesítsük, hanem adott al-
kalommal kiterjesszük mindazokra, akik köz-
vetve vagy közvetlenül érintettek a munka-
helyen belül hozott intézkedésekkel kapcso-
latban. Amint ezt tőlünk kissé nyugatabbra 
minden szakszervezet kötelességének, alap-
vető feladatának tartja. Hogy csak egy pél-
dát említsünk: a FSZEK könyvtárainak bezá-
rása, a szolgáltatások megszüntetése éppen 
úgy sérti az ott dolgozók érdekeit /munka-
helyeik megszüntetésével/ mint a nagyközön-
séget, a főváros lakosságát, akikért va-
gyunk, akikért dolgozunk. Az ilyen - és ha-
sonló esetekben, szereptévesztés nélkül, 
változatlanul kötelességünknek érezzük, 
hogy rugalmasan, minden adott lehetőséget 
felhasználva - esetleg azokon túlmenően is 
- harcba szálljunk a megalapozatlannak tar-
tott intézkedésekkel ill. tervekkel szem-
ben. 

5. A "szakmai kontroll" meghatározással 
kapcsolatban, mely a XDDSZ működését "lai-
kusnak" tekinti, csupán annyi hozzáfűzni va-
lónk van, hogy mindenki, aki a FSZEK-ben 
könyvtárosi szakmai munkát végez, pontosan 
ugyanolyan végzettséggel rendelkezik,mint 
felsőbb vezetőink. 

6. Adós marad a cikk írója annak megha-
tározásával, hogy ő maga részéről kit tart 
"profi"-nak. 

7. Az Intézményi Tanács /IT/ - amely a 
könyvtár valamennyi dolgozóját képviseli -
meghatározott alapszabályzat szerint műkö-
dik. Az IT munkája során egyetlen egyszer 
sem "önkényesen" foglalkozott: "érdekvédel-
mi, szociális és költségvetési kérdésekkel, 
kollektív szerződést véleményez, költségve-
tési és szociális kérdésekben diszponál" ki-
tételek értelmében. A "diszponál" kifejezés 
pedig - mint valamennyien tudjuk - már az 



Értelmező Szótár szerint is egészen mást je-
lent,mint amit ebben a megfogalmazásban a 
szerző sugallni szeretne. 

8. Elutasítjuk, hogy "Szakszervezeti 
töprengések" vagy bármilyen ürügy következ-
tében írt elmélkedés keretében bárki sértő 
kifejezéseket használjon egy másik szerve-
zettel kapcsolatban, amellyel - látszólag -
együtt kívánna működni. 

9. Az Intézményi Tanács és a Hálózati Ta-
nács működésének összehasonlítását telje-
sen önkényesnek tartjuk, tekintve, hogy mind-
kettőnek más a feladata. Igaz, hogy eredeti-
leg az IT is az igazgatóság kezdeményezésé-
re alakult, de a saját lábára állt és jelen-
leg éppen úgy "küszködve és vergődve" pró-
bálja védeni a könyvtár egészéfiek érdekeit, 
mint az HT. Hogy napjainkban a két szerve-
zet - a TDDSZ és az IT - egyre több kérdés-

ben ért egyet és harcol közösen - kényelmet-
len lehet a munkáltató szempontjából. Csak 
az érthetetlen számunkra, hogy ezt egy szak-
szecvezeti vezető miért veszi zokon, ahe-
lyett, hogy - természetesen tagságával egyet-
értésben - csatlakozna. 

10. Végezetül: természetes alaptételnek 
tartjuk, hogy az érdekvédelmi és szakmai 
szervezetek vállvetve küzdjenek a munkavál-
lalók érdekében az érdekvédelem bármely te-
rületén. Itt van szükség valódi összefogás-
ra, melyet éppen az egymás elleni támadások 
gyengítenek,melysem az IT sem a TDDSZ részé-
ről nem fordult elő soha. Vagy éppen a gyen-
gítés a cél az összefogás látványos hangoz-
tatásának leple alatt? 

Vazinay Mária dr. Révy Eszter 
IT titkár TDDSZ bizalmi 

Egészen békésnek mondható főkönyvtár 
igazgatói és osztályvezetői értekezletet 
tartottunk június 12-én, holott pénzről 
volt szó. A résztvevők többsége megnyugvás-
sal nyugtázta D e á k S á n d o r gaz-
dasági igazgató beszámolóját és javaslatait, 
melyek közül a legfontosabb a bevételeket 
érintette. Ennek értelmében a forrásokhoz 
való visszaszármaztatás mértéke 10%-ra e-
melhető, és a 10% bontása - mennyit mire 
fordítani - a főkönyvtár-igazgató joga és 
feladata. 

* 

Reformtervek kovácsolódnak a külföldi 
folyóiratok megrendelésével kapcsolatban. 
B á n h e g y i G y u l á n é /Szerzemé-
nyezési és feldolgozó osztály/ elképzelése 
szerint a hazai közvetítőket /HELIR stb./ 
kikapcsolva olcsóbban és megbízhatóbban jut-
hat hozzá mind a központi könyvtár, mind a 
hálózat a folyóiratokhoz, ha egyenesen a 
SWETS-céghez /Hollandia/ fordulunk megren-
delésünkkel. Van persze oly folyóirat is, 
mely ez úton nem biztos, hogy beszerezhető: 
ezt a problémát a források keresésével ki 
lehet küszöbölni. Bánhegyi Jula kérése: a 
hálózat augusztus l-ig jelezze neki, hogy 
mit, mennyit és hová fizetne elő. 

* 

Mégis lészen marketinges szakreferen-
sünk! Erről és más fontos kérdésekről tár-
gyalt az Intézményi Érdekegyeztető Tanács 
május 28-án. 

NYILVÁNOSSÁG 

A tatabányai, a pécsi és a tiszaújvárosi 
városi könyvtárak, továbbá a nyíregyházi 
könyvtár munkatársai tanulmányozták a Köz-
hasznú Információs Szolgálatot. 

* 

Érkeznek már a kerületek által megpályá-
zott helyi önkormányzati támogatások. Az 
élen a III. kerület: Kovács Verona és mun-
katársai 1,5 milliót kaptak! Nem lebecsü-
lendő a XXII., a X. kerület sikere sem 
/100, 200 ezer forint/. A XVII. kerület is-
kolai könyvtárai a Fővárosi Pedagógiai In-
tézettől nyertek pályázaton 50 ezer forintot 



Benyújtottuk pályázatainkat. Minden le-
hetséges és lehetetlen helyre /a fővárosi 
önkormányzathoz, a Művelődési és a Népjó-
léti Minisztériumba stb./ pályáztunk. 

* 
A Versantológiák analitikus katalógusá-

nak gondozását a XV-től az V. kerület vet-
te át ! 

* 

A Folyóirat Bizottság június 6-án fel-
újítva működését Katsányi Sándor /központi 
könyvtár/ elképzelését tette magáévá, mely 
radikálisan megváltoztatná a megőrzéssel 
és a nyilvántartással kapcsolatos előírá-
sainkat. Széleskörű vita várható. 

* 

Kölcsönzési rendszereink is felülvizs-
gálatra szorulnak. A követendő és elveten-
dő adminisztrációk elválasztását az e cél-
ból alakult munkabizottság fogja javasol-
ni a hozzászólások alapján. 

* 

Igazgatóságunk felújította a rendszeres 
tájékoztató intézményét: kedden reggelen-
ként folyik az információ a központ szakmai 
oostályvezetői részére. 

* 

A XV. kerület új, Eötvös utcai főkönyv-
tárát - bár már május 20. óta fogadja olva-
sóit - ünnepélyesn C z i b i k T a m á s 
polgármester nyitotta meg június 19-én. # 

Május 30-án szakmai bemutatót tartott 
a megifjult XVI. kerületi főkönyvtár. 
S z e c s e i L á s z l ó n é és munkatár-
sai kemény munkáját dokumentálta a bemutató. 

* 
G á l G y ö r g y n é /Amerikai tovább-

tanulási központ/ az USIA és a College Board 
támogatásával tanfolyamon vett részt május 
5-től 28-ig az Egyesült Államokban. * 

K i s s J á n o i n é /X. ker./ a hol-
land könyvtárosegyesület vendégeként tanul-
mányutat tett Hollandiában június 3. és 9. 
között. 

összeállította: 
Somogyi József 

Személyi hírek 

Ú j m u n k a t á r s a k 
Keresztesné Tóth Ibolya pénzügyi oszt. 

vez. központi könyvtár. 
Vészicsné Juhász Erzsébet könyvtáros 

VI. 1-től XIV. ker. könyvtár. 

Á t h e l y e z é s 
Darics Éva könyvtáros a XIV. ker. könyv-

tárból a VII. ker. könyvtárba. 

N y u g d í j b a v o n u l á s 
Kirschner Péterné VII. ker. főkönyvtá-

ros egészségi állapota miatt. 

K i l é p ő k 
Langmár Anikó könyvtáros VI. 30-tól. 
Fürjes Péter könyvtáros VIII. ker. könyv-

tár VI. 3-tól. 

R e n d k í v ü l i j u t a l o m 
A XV. ker. főkönyvtár /Eötvös u./ meg-

nyitása alkalmából végzett többletmunkáért 
a könyvtár dolgozói közül tizenketten ösz-
szesen 23.500 Ft.- rendkívüli jutalomban 
részesültek. 

S z e r K á l m á n n é /Olvasószol-
gálati főosztály/ 6.000 Ft.- rendkívüli ju-
talomban részesült a Széchenyi emlékkiállí-
tás és az országos vetélkedő budapesti /má-
sodik/ fordulójának megszervezésért, vala-
mint a Politikai programm töredékek c. mű 
kiadása körüli munkálkodásért. /A fentieket 
munkaköri feladatain kívül végezte./ 


